
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel  
Lied 659  - Goos ten Napel  
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 286: 1, 3 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 

Bemoediging en toenadering (staande) 
o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o:  HEER onze God, wij danken U voor Uw liefde,  
 elke morgen nieuw en overvloedig.  
g: WIJ DANKEN U DAT WIJ U MOGEN KENNEN,  
 OMDAT U NAAR ONS TOE GEKOMEN BENT,  
 OMDAT U ONS WILT KENNEN.  
o: Leer ons dan met U te leven,  
 leer ons Jezus na te volgen,  
 leer ons getuigen te zijn van Uw liefde,  
 ten behoeve van onze naaste,  
 ten behoeve van Uw mensheid,  
 ten behoeve van Uw wereld.  
g: HEER, WIJ VRAGEN U,  
 LEER ONS UW KONINKRIJK TE ZOEKEN. AMEN 
 

 Psalm 27: 1, 4 

 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
beantwoord met: 

 
 

   Lied 870: 1, 3, 8 (staande) 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Psalm 126 
Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij 
droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak 
uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft 
voor hen iets groots verricht.’ Ja, de HEER had voor 
ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. 
Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet 
weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, 
zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, 
dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met 
gejuich, dragend de volle schoven. 
 

   Lied 126a: 1, 2 
 
Johannes 17: 1-13 
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de 
hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de 
grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid 
tonen. 2. Hij heeft van u macht over alle mensen 
ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven 
hebt het eeuwige leven te schenken. 3. Het eeuwige 
leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en 
hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4. Ik heb op 
aarde uw grootheid getoond door het werk te 
volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5. Vader, verhef 
mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u 
had voordat de wereld bestond. 6. Ik heb aan de 
mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam 
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan 
mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7. en nu 
begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u 
komt. 8. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb 
aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu 
weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven 
dat u mij hebt gezonden. 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet 
voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt 
gegeven, omdat zij van u zijn 10. – alles wat van mij is, 
is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in 
hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11. Ik ben 
al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij 
blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen 
door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven 
hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12. Zolang ik 
bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij 
gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van 
hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest 
gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 13. Nu kom ik 
naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, 
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 
 

   Lied 667: 1, 2, 3, 6 
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 24 mei 2020, 

7e zondag van de paastijd, ‘Hoor!‘. 

De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.  

Dienst zonder kerkgangers, alleen online 

Voorganger: Ds Michiel Aten  

Organist:  Vincent Hildebrandt 



Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Lied 659: 1, 4, 5, 6 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
1e collecte: Kerk in actie werelddiaconaat  
2e collecte: Wijkgemeente 
Orgelspel:  Lied 671 Nu bidden wij de Heilige Geest–
J.G. Walther (1684-1748) 
 

 

Uw collectebijdrage graag overmaken naar:   
NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag 
Zuidwest onder vermelding van de collecte waar het 
bedrag voor bestemd is. 
 Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie 
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 
 

 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (allen):  

 

• Onze Vader  
die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome  
Uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  
en leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze  
want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 

 

       Lied 969: 1, 2, 3, 4 (staande) 
 

Heenzending en zegen 

We antwoorden 
met: 

 
 
Orgelspel  
Postludium in D – Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Toelichting op de 1e Collecte 

Oegandese straatkinderen een nieuwe kans geven. 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven 

duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, 

hebben amper te eten en worden door hun 

stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van 

hen zijn hun geboorteregio in het droge 

noordoosten ontvlucht vanwege geweld. Ze 

hoopten op een beter leven in Kampala. De 

partnerorganisaties van Kerk in Actie werken 

samen met de kinderen aan een beter bestaan, 

een dak boven hun hoofd en vooral: op school. 

Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge 

moeders en kinderen terug naar hun 

geboortedorp, waar de kansen op een beter 

bestaan zijn toegenomen. Kinderen gaan weer 

naar school. Jongeren krijgen de kans om een 

eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze 

beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe 

ze genoeg inkomsten kunnen verdienen.  Met uw 

steun kunnen zij dit belangrijke werk 

voortzetten. 
 
 
Mailinglijst 

Graag zouden wij als locatiecommissie een 

volledige lijst van emailadressen willen maken 

om iedereen zoveel mogelijk te kunnen 

informeren over allerlei zaken rondom de 

Abdijkerk. Wij hebben al een aardige lijst, maar 

deze is nog niet compleet.  Mocht u de afgelopen 

weken geen email  "rondom de Abdijkerk" 

hebben ontvangen en wilt u graag geïnformeerd 

worden, zou u dan zo vriendelijk willen zijn uw 

emailadres door te geven aan Henk Oosten: 

hjoosten@kpn planet.nl.  

Hartelijk dank! 
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Zondagsbrief                   22e jaargang nr.21 – 24 mei 2020 

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 

 

 

 

De Abdijkerk in Coronatijd 

❖ Gebedsintenties en de namen van zieken kunt u rechtstreeks melden aan onze predikanten. 

❖ De kerk is elke donderdag open van 10 tot 12 uur om een kaarsje aan te steken en/of één van onze voorgangers 

te spreken. 

❖ Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw hulpvraag het beste per mail sturen aan 

E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490 

❖ Voor oudere gemeenteleden is er ook de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per week gebeld door een 

mede-deelnemer. Info: Nico Tetteroo (Abdijkerk): nicotetteroo@kpnmail.nl. T 06-44568721 

❖ Heeft u in deze periode extra behoefte aan pastorale zorg? Onze predikanten zijn daarvoor beschikbaar: 

o ds Michiel Aten (06-10811430) bij voorkeur tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur  

o ds Wietske Verkuyl (06-38267000) op dinsdag van 9.30-11.30 uur en op donderdag van 14-16 uur 

o Elly Moonen (06-49698660) op maandag en woensdag van 10-12 uur. 

 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979; hjoosten@kpnplanet.nl. 
Deze week geen mededelingen. 

 

Overzicht per 4 mei van de ontvangen giften en collecten Zuidwest 

    

Datum collecte bestemming Totaal 

15-mrt-20 1 Kerk in Actie / Noodhulp Zuid Soedan 54,30 

  2 Wijkgemeente 49,65 

22-mrt-20 1 Kerk in Actie / Binnenlandsdiaconaat 169,02 

  2 Wijkgemeente 135,10 

29-mrt-20 1 Kerk in Actie / Werelddiaconaat Ghana 120,80 

  2 Haastu 122,94 

5-apr-20 1 Diaconale collecte SIV 222,57 

  2 PKN Jeugdwerk (JOP) 173,14 

12-apr-20 1 Kerk in Actie / Kinderen in de knel in India 482,87 

  2 Wijkgemeente  538,79 

19-apr-20 1 Diaconale collecte Paardenberg 226,61 

  2 Wijkgemeente 318,40 

26-apr-20 1 Gem collecte Schapen Armenië 2670,00 

  2 Jeugdwerk eigen gemeente 120,00 

3-mei-20 1 Kerk in Actie / Noodhulp Nigeria 74,00 

  2 Wijkgemeente 69,00 

 

 

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdag 19.00 uur aanleveren per e-mail naar 

zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl 

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: 

www.loosduinen-centrum.nl 

mailto:christiaanscheen55@ziggo.nl
mailto:nicotetteroo@kpnmail.nl

